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قال  رجل للمؤلف ابن اجلوزي:

ما منُت البارحة من شوقي إىل اجمللس.

قال:

أن  أن تتفرج، وإمنا ينبغي  ألنك تريد 

ال تنام الليلة، ألجل ما مسعَت.
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بصائر
من أقوال املؤلف - رمحه اهلل -:

ُه الّنوُر الذي  ض الّناس عىل العلم، ألنَّ - »ما أزال أحرِّ
ُيتدى به«.

أحكام النساء
)ص:130(

*  *  *

- »لو عرفَت قدَرك يا مسكني ما ألقيَت جوهرَة قلبِك 
يف مزابل اهلوى«.

ُمواِفق امُلراِفق
)ص:20(

*  *  *

- »إنام ُخلقت الدنيا لتجوزوها ال لتحوزوها«.
ُمواِفق امُلراِفق
)ص:25(

*  *  *



6

- »ي�ا َمْن له قل�ٌب ومات، يا َمْن كان له وقٌت وفات، 
أرشف األشياء قلبك ووقتك، فإذا أمهلَت قلبك وضيعَت 

وقتك فقد ذهبْت منك الفوائد«.
الياقوتة
)ص:103(

*  *  *

- »وحي�ك تعّطر باالس�تغفار فق�د َفَضَحْت�َك روائُح 
الذنوب«.

اللطف
)ص:33(

*  *  *

- »ش�هوات الدنيا ُأنم�وذج، واأُلنموذج ُيْعَرُض وال 
ُيقَبُض«.

الذيل عىل طبقات احلنابلة
)421/3(

*  *  *
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افتتاحية

الم عىل سيدنا حممد وعىل  الة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وب�ع���د: فبمناسسبة حلول شسهر رمضان املبارك، يسر » دائرة 

الش�ؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب « أن ترفع أسمى التهاين، 
وأطيب األماين، إىل مقام صاحب السسمو الشسيخ خليفة بن زايد  آل 

هنيان رئيس الدولة - حفظه اهلل -، وإىل أخيه صاحب السسمو الشيخ 

حمم�د ب�ن راش�د آل مكتوم نائ�ب رئي�س الدول��ة رئي���س جمل��س 

ال�وزراء حاك��م ديب- رع�اه اهلل -، وإىل إخواهنسا أصح�اب الس�مو 

حكام اإلم�ارات، وإىل شعب اإلمارات الكريم، وإىل مجيع املسلمني، 

سسائسلسني املسوىل القديسر أن يمسنَّ عليهسم بالسرمحة والغفران، والعتق 

من النريان.

م دائرة الشسؤون اإلسالمية والعمل  وهبذه املناسسبة الكريمة تقدِّ

اخلسريي بديب هذه الطبعة اخلاصة من رسسالة » وداع رمضان « لإلمام 

أيب الفرج بن اجلوزي، بتحقيق الدكتور عبداحلكيم األنيس، مشاركة 
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منهسا يف املبادرة الكريمة » األجر « لسسمو الشسيخ ماج�د بن حممد بن 

راشد آل مكتوم حتت شعار » ِصْل وتواَصل «.

وهسذه الرسسالة التسي كتبهسا اإلمساُم املذكسوُر ببيانسه املسِرق،

وأسسلوبه املؤثِّسر، ختاِطسب العقسول واألرواح والقلسوب، وتسستثري

اهلمسمَ الراقسدة، والعزائسَم اخلامسدة، وتنهسض بحسال القسراء إىل اهلل

سر اإلنسسان باملصسري املحتسوم، والرحيسل تعساىل، ففيهسا وصيسة تذكِّ

القريسب، وتنفسذ مسن هسذا إىل اغتنسام شسهر رمضسان، هسذا املوسسم

ب ما بعد. ض ما فات، ويقرِّ الكبري الذي يعوِّ

وتشسكر اإلدارة الشسيخ سسيد املهسدي الذي سساعد يف النسسخ 

واملقابلة، ونسسأل اهلل تعاىل أن يعيننا واملسسلمني عىل الصيام والقيام، 

وأن يعيد هذا الشهر الكريم عىل األمة اإلسالمية وهي َتْرُفل يف لباٍس 

مسن التقوى، وسسٍر من اإليسان، وقد حتقق هلا ما تصبسو إليه من العز 

واالطمئنان، واحلمد هلل ربِّ العاملني.

                                                                مدير إدارة البحوث 

                                      د. سيف بن راشد اجلابري
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

احلمسد هلل رب العاملسني، وأفضل الصالة وأتم التسسليم 

عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعسسد:

هٌة ناصحٌة، كتبها اإلماُم  فهذه رسسالٌة نافعٌة ماتعٌة، موجِّ

اجلليل أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل املعروف بابن اجلوزي، 

بمناسسبة وداع شهر رمضان، هذا الشسهر املبارك الذي أكرم 

سة، وجعلسه موسسًا عظيسًا مسن مواسسم اخلريات  اهلُل بسه اأُلمَّ

هسون عسىل  سون واملوجِّ والسركات. وقسد درج العلساء واملربُّ

تذكري األمسة بفضله، ورضورة اغتنام أيامسه ولياليه، وجعله 

منَطَلقسًا فاِصساًل إىل اهلل سسبحانه وتعاىل، وتأيت هذه الرسسالةُ  

، وحتسضَّ عىل اسستدراك ما  ر وتبس�ِّ يف هسذا السسياق، لتذكِّ
ق القلوب بأسسلوب سهل مؤثر،  فات، واغتنام ما بقي، وترقِّ
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وكلات صادقة صادعة.

وقد كان ابن اجلوزي إمامًا كبريًا، وداعيًا إىل اهلل بصريًا، 

وكانست جمالسسه يف بغسداد التي يعقدهسا للتعليسم والتوجيه، 

والربية والسلوك، وجتديد العهد مع اهلل، من أشهر املجالس 

التاريسخ اإلسسالمي، وال غرابسة فهسو واعسظ اإلسسالم  يف 

املوهسوب، وطبيب األرواح والنفوس والقلوب. ولعل هذه 

هنا، وأكرمنا  الرسسالة كان قد ألقاها يف بعض جمالسسه، ثم دوَّ

اهلل عز وجل بوصول ثالث نسخ هلا. وهذه النسخ هي:

- نسسخة يف املكتبسة السسليانية يف اسسطنبول، وأصلهسا 

مسن يني جامسع ]أي اجلامسع اجلديسد[، ضمن جممسوع برقم 

)1185(، يف )4( ورقات(1).

)1( أشسكر األسستاذ أمسري أش مدير هسذه املكتبة عىل تكرمسه بتصوير هذه 
الرسسالة وغريها، واألخ املحقق الباحث السيد حممد فاتح قايا الذي 

رافقني يف زياريت األوىل هلذه املكتبة.
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- نسسخة يف مكتبسة جامعسة امللسك سسعود يف الرياض، 

ضمن جمموع برقم )3428(، كتبها عبد العزيز العبد الرمحن 

البسام سنة 1322هس، يف )4( ورقات أيضًا(1).

- نسسخة يف األسسكوريال يف إسسبانيا برقسم)436((2)، 

ذكرها بروكلان يف تاريخ األدب العريب )354/5(.

وقد وقفُت عىل هذه النسسخ الثالث - والنسسخة الثالثة 

تالفسة وناقصسة جدًا، فقد سسقط أكثرها! - وعسددُت األوىل 

أصساًل، واسستعنُت بالثانيسة، ورمزها »ر«، واكتفيسُت بإثبات 

الفروق املفيدة، وجتاوزُت األخطاء والسقط فيها.

 وقدمسُت بتعريسف باملؤلسف فيسه يشٌء مسن نشساطه يف 

رمضان، وتأليفه فيه، ووصف جمالسه بقلم الرحالة األندليس 

الشهري ابن جبري.

)1( أشكر األخ الكريم الشيخ عيل الريس الذي دلني عىل هذه النسخة. 
)2( أشكر األخ الصديق النبيل رشيف م�ي عىل تزويدي بصورة عنها.
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وال بسد من القول بسأن أحدًا من املؤرخسني مل يذكر هذه 

الرسالة البن اجلوزي - سوى بروكلان الذي ذكرها معتمدًا 

عىل وجودها خمطوطة يف األسكوريال(1) -.

وال أعلم أحدًا سبق ابَن اجلوزي إىل إفراد هذا املوضوع 

برسسالة، لكنسي رأيست َمسْن ألَّسف بعسده فيسه، وهسو العالمة 

وداع  يف  األحسزان  فله:»مثسري  )ت:840هسس(  الوزيسر  ابسن 

رمضان«(2).

واهلل نسأُل أن ينفع هبذه الرسالة، وأن جيزي مؤلفها خري 

اجلزاء.
                                    عبد احلكيم األنيس

                                     ديب يف29 من ربيع اآلخر 1432ه� 

)1( وعنسه ذكرها األسستاذ عبسد احلميسد الَعَلْوِجي يف كتابسه »مؤلفات ابن 
اجلوزي« ص)253(.

)2( رسسالة خمطوطة يف )4( ورقات، مكتوبة يف حياة املؤلف سسنة 807هس 
يف مكتبة األوقاف يف صنعاء. انظر: الروض الباسم)26/1(. 
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تعريف باملؤلف

هسو اإلمام الكبري »عامل العسراق، وواعظ اآلفاق، املكثر 

املعجب، نادرة العامل، حجة اإلسسالم«(1) العالمة املتفنِّن أبو 

الفسرج عبد الرمحن بن عيل املعروف بابن اجلوزي البغدادي، 

من ذرية أيب بكر الصديق.

ولد يف بغداد سسنة )508هس(، ونشأ فيها، وطلب العلم 

باعتناء َعمته، إذ تويف أبوه وهو صغري.

وأخذ العلم عن كثريين، َذَكَر منهم يف»مشسيخته« »86« 

شيخًا، وثالث شيخات.

ووعظ وهسو صغري، واعتنى بذلك حتسى أصبح واعظ 

اإلسالم األشهر، وترك يف هذا الفن مؤلفات رائعة.

وأّلف يف فنون العلم أكثر من )340( مؤلَّف.

)1( وصفه هبذا الكتاين يف فهرس الفهارس )308/1(.
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س يف عدد من مدارس بغداد. ودرَّ

وبنى لنفسه مدرسًة وقف عليها كتبه.

وتسويف يف 12 مسن رمضسان سسنة )597هسس(، ودفن يف 

مقرة اإلمام أمحد بن حنبل يف باب حرب، وكان يوم تشييعه  

ودفنه يومًا مشهودًا، شاركت فيه اآلالف املؤلفة(1).

)1( لسه تراجسم كثرية ، انظسر: خريدة القس� )ج3م1ص260(، والتقييد 
)97/2(، والكامسل)452/7(، والتاريخ املظفري )الورقة 189(، 
ومرآة الزمان )ج8ق2ص481(، والتكملة )394/1(، ومشسيخسة 
النعسال البغدادي ص )140(،  واملذيسل عىل الروضني  )100/1(، 
واجلامسع املختس�)65/9(،  ووفيات األعيسان )140/3(،  وآثسار 
 ،)126  /  3( البسر  أخسبسسار  يف  واملختس�  )ص320(،  السبسالد 
ومشسيخة قسايض القضاة ابسن مجاعسة )1 / 91(،  وتاريخ اإلسسسالم 
)42 /287(، وسسري أعسالم النبسالء )365/21(، وتذكرة احلفاظ 
إليسسه  املحستسساج  واملختس�  والعسر)118/3(،   ،)1342/4(
ص)237( ،  واملستفاد ص)116( ،  وتاريخ ابن الوردي )169/2(، 
والوايف بالوفيسات )186/18( ، ومرآة اجلنان )489/3( ، والبداية 
والنهايسة )28/13(، والذيسل عسىل طبقسات احلنابلسة )399/3( ، 

وتاريخ ابن الفرات )م4ج2ص210( وغريها.
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وقد أثنى عليسه املؤرخون ثناء كبريًا، وأذكر هنا شسهادة 

ثالثة منهم:

- قسال املؤرخ ابسن أيب الدم )ت:642هسس(: »إمام وقته 

يف علسم الوعظ، واحلديسث، واجلرح والتعديل، والتفسسري، 

والتاريخ  والسري، والفقه عىل مذهب أمحد بن حنبل. صنَّف 

يف كل علم، وطبَّق األرَض ذكُرُه، واشتهرت تصانيفه. وكان 

مسن الفضل والعلسم بمكان عال، وأما علسم املواعظ ومواده 

م إليه«(1). فهو ُمَسلَّ

- وقال سسبطه يوسسف )ت:654هس(: »صنف الكتب 

يف فنسون كثرية، وحرض جمالَسسُه اخللفساُء والسوزراُء والعلاُء 

واألعيسان، وأقسل مسا كان حيرض جملسسه عسرة آالف، وربَّا 

حرض عنده مئة ألف، وأوقع اهلل له يف القلوب القبول واهليبة.

اًل منها. وكان زاهدًا يف الدنيا متقلِّ

)1( التاريخ املظفري )الورقة 189(.
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وسسمعته يقول عىل املنر يف آخسر عمره: كتبت بأصبعي 

هاتني ألفسي جملد(1)، وتاب عىل يدي مئة ألف، وأسسلم عىل 

يدي ألف هيودي ون�اين.

وكان جيلس بجامع الق�(2)، والرصافة، واملنصور(3)، 

وباب بدر(4)، وتربة أم اخلليفة(5)، وغريها.

وكان خيتم القرآن يف كل سبعة أيام.

وال خيرج من بيته إال إىل اجلامع للجمعة واملجلس(6).

)1( من تصانيفه وتصانيف غريه.
)2( جامع اخللفاء اليوم.

)3( ال آثار هلا اليوم.
)4( من أبواب دار اخلالفة العباسية.

)5( تعرف اليوم بقر زبيدة.
)6( قسال الذهبسي معلقًا عىل هذا يف سسري أعالم النبسالء)370/21(: »فا 

فعلت صالة اجلاعة؟«.
          أقسول: يف املسدارس العلمية مسساجد، والظاهر أنه كان يصيل فيها مع 

طالبه وتالميذه.
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ومسا مازح أحدًا، وال لعب مع صبي، وال أكل من جهة 

ها، ومسا زال عىل ذلك األسسلوب حتى توفاه  حتسى تيقن ِحلَّ

اهلل تعاىل«(1).

ومن املهم أن نتوقف عند قوله: »وال أكل من جهة حتى 

ه�ا« فهسذا - واهلل أعلسم -  وراء ما كتبسه اهلل له من  تيق�ن حلَّ

قبول، وما جعله له من تأثري يف سامعيه ويف قارئيه إىل اليوم.

- وقال اإلمسام الذهبي )ت:748هس(: »الشسيخ اإلمام 

العالمة، احلافظ املفّر، شيخ اإلسالم، مفخر العراق، مجال 

الدين ...

وكان رأسسا يف التذكري بسال مدافعة، يقول النظم الرائق، 

والنثر الفائق بدهيًا، وُيْسسِهُب، وُيْعِجُب، وُيْطِرُب، وُيْطنُِب، 

مل يسأت قبلسه وال بعده مثله، فهو حامل لسواء الوعظ، والقيِّم 

بفنونسه، مع الشسكل احلسسن، والصوت الطيسب، والوقع يف 

)1( مرآة الزمان )ج8ق2ص482-481(.



18

النفوس، وحسن السرية.

وكان بحسرًا يف التفسسري، عالمسة يف السسري والتاريسخ، 

موصوفسًا بحسسن احلديسث، ومعرفسة فنونسه، فقيهسًا، عليسًا 

ٍن وفهٍم  باإلمجاع واالختالف، جيد املشاركة يف الطب، ذا تفنُّ

وذكاٍء وحفٍظ واستحضاٍر، وإكباٍب عىل اجلمع والتصنيف، 

مسع التصون والتجمل، وحسسن الشسارة، ورشساقة العبارة، 

ولطف الشسائل، واألوصاف احلميدة، واحلرمة الوافرة عند 

اخلاص والعام، ما عرفُت أحدًا صنَّف ما صنَّف«(1).

)1( سري أعالم النبالء )365/21 و367(.
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ابن اجلوزي ورمضان

ال شسك أن ابن اجلوزي كان يويل شسهر رمضان اهتامًا 

زائسدًا، وقد تتبعت ما حكاه هو عن نفسسه يف تارخيه »املنتظم 

يف تاريخ امللوك واألمم« وخرجت هبذه األخبار:

- يف غرة رمضان سنة 567هس تكلم يف جملسه باحَلْلبة(1)، 

فتاب عىل يديه نحو مئتي رجل، وقطع شسعور مئة وعرين 

منهم(2).

- يف رمضسان سسنة 570هسس َوَقَفسْت )َبَنْفشسا( ِجَهسُة(3) 

َمتها إىل ابن اجلوزي،  اخلليفة املستيضء بأمر اهلل مدرسًة وسلَّ

ويف ليلة سسبع وعرين منه كانت اخلتمة فيها، قال الشسيخ: 

)1( باب من أبواب بغداد يف موقع مقرة الغزايل اليوم.
)2( املنتظم )197/18(.

)3( تطلق »اجلهة« عىل الزوجة، وعىل احلظّية.
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ق فيها  »كانست ختمتنا يف املدرسسة ليلة سسبع وعريسن، فُعلِّ

مسن األضواء ما ال حيىص، واجتمع مسن الناس ألوف كثرية، 

فكانت ليلة مشهودة«(1).

- يف رمضان سنة 571هس كان يعقد جمالس الوعظ حتت 

املنظرة بباب بدر من أبواب دار اخلالفة العباسية.

ث الشسيخ عسن ذلك فقال: »ومسا زالت املجالس  وحتسدَّ

حتت املنظرة بباب بدر إىل آخر رمضان.

وكان يف آخسر رمضسان - قبل جملسسنا هناك بيسوم - قد 

انزعج البلد، وُلبس السالح، واختلفت األراجيف، فانقشع 

األمسر أن أمري املؤمنني أصابته صفسراء من الصوم، فتكلمُت 

حتت املنظرة، فسسكن البلسد. فحدثني َمْن يلسوذ بخدمة أمري 

املؤمنسني قال: حرض يومئذ اإلمام عنسدك املجلس متحاماًل، 

)1( املنتظم )215/18(.
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ولوال شدة حبه لك ملا حرض، ملا كان اعراه من األمل.

ثني صاحب املخزن قال: كتبت إىل أمري املؤمنني يف  وحدَّ

كالم كنست ذكرَتُه: هل وقسع ما ذكره فالن بالغرض؟ فكتب 

أمري املؤمنني: ما عىل ما ذكره فالن مزيد«(1).

- ويف 11 من رمضان سنة 572هس ُطِلَب منه أن جيلس 

يف دار ظهري الدين أيب بكر بن العطار صاحب املخزن، ففعل.

يقول:»وحرض أمري املؤمنني، وُأذن للعوام يف الدخول، 

فتكلمست، وأعجبهسم حتسى قسال يل ظهسري الديسن: قسد قال 

أمسري املؤمنسني: ما كأنَّ هسذا الرجسل آدمي ملا يقسدر عليه من 

الكالم«(2).

م بجلويس يف  وتكرر هذا يف 25 منه، يقول الشيخ: »ُتُقدِّ

دار صاحب املخزن، فجلسست وحرض أمسري املؤمنني، وُأذن 

)1( املنتظم )221/18(.

)2( املنتظم )230/18(.
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للعسوام يف الدخول، فتكلمت بعد العس� إىل املغرب، وبتنا 

يف السدار تلك الليلة مع مجاعة من الفقهاء، فجرت مناظرات 

إىل نصف الليل«(1).

م إىل صهر الشيخ مسجد  - ويف شعبان سنة 573هس ُسلِّ

سَر عسارًة فائقسًة، ويف إحسدى ليايل  كبسري أنشسأه اخلليفسة وُعمِّ

رمضان ُطِلَب من الشسيخ ابن اجلسوزي أن يصيل فيه بالناس 

، وكان الزحام كثريًا(2). الراويح، فصىلَّ

- ويف 5 من رمضان من هذه السنة)573هس( ُطِلَب منه 

أن جيلس يف دار صاحب املخزن، وازدحم الناس حتى غلق 

البساب، وكان أمري املؤمنني حارضًا، ثم ُطِلَب منه جملس آخر 

يف 21 من رمضان، فتكلم عىل تلك الصفة أيضًا(3).

)1( املنتظم )231/18(.

)2( املنتظم )239/18(.

)3( املنتظم )239/18(.
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- ويف مفتتسح سسنة 574هسس َعَقسَد جملسس الوعسظ يف 

مدرسسته بسدرب دينار فسكان الزحام خارجًا عسن احلدِّ حتى 

ْت ثالثسون طائلة(1)، وتساب خلق من  غلسق األبسواب، وُقصَّ

املفسدين(2).

وهبذه السنة )أي:574هس( ينتهي هذا التاريخ »املنتظم«، 

ه »درة اإلكليل« إىل سنة 590هس(3)،  وقد ذيَّل عليه بكتاٍب ساَّ

ولكن مل يصل إلينا، ولو وصل لرأينا أخبار نشاطاته وجهوده 

يف هذه املرحلة.

- ويف رمضان سنة 576هس فرغ من تأليف كتابه »غريب 

احلديث«(4).

م عىل رمضان والصيام فرضًا ونفاًل، وأحكامًا  وقد تكلَّ

)1( يريد الشعور الطويلة.
)2( املنتظم )250/18(.

)3( انظر مرآة الزمان)ج8ق1ص353(.
)4( انظر فيه )513/2(.
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وفضائل يف كتبه اآلتية:

- زاد املسري يف علم التفسري(1).

- نواس�خ القرآن(2)، وعنوانه: عمدة الراس�خ يف معرفة 

املنسوخ والناسخ.

املصف�ى بأك�ف أه�ل الرس�وخ م�ن عل�م الناس�خ   -

واملنسوخ(3). وهو خمت� من األول.

- إع�الم الع�امل بع�د رس�وخه بحقائ�ق ناس�خ احلديث 

ومنسوخه(4).

- إخب�ار أه�ل الرس�وخ يف الفق�ه والتحدي�ث بمق�دار 

املنسوخ من احلديث(5). وهو خمت� من األول.

)1( انظر فيه )194-184/1(.

)2( انظر فيه ص)178-166(.
)3( انظر فيه ص)17(.

)4( انظر فيه )332-317(.

)5( انظر فيه ص)94-83(.
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- احلدائق(1).

- درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم(2).

- التصديقات لرمضان(3).

- التبرصة(4).

- بستان الواعظني ورياض السامعني(5).

- النور يف فضائل األيام والشهور(6).

- منهاج القاصدين ومفيد الصادقني. وهو خمت� إحياء 

)1( انظر فيه )284-239/2(.
)2( طبع بتحقيق السيد جاسم الدورسي.

)3( ذكسره سسبطه يف ترمجتسه لسه يف مسرآة الزمسان )ج8ق2ص488(، وال 
تعرف له نسخة.

)4( انظسر فيسه املجلسس السسادس والسسابع والثامسن مسن الطبقسة الثانيسة 
.)111-70/2(

)5( انظر فيه املجلس الثالث عر وهو جملس طويل ص)326-295(.
)6( انظر فيه املجالس اخلمسة األوىل )الورقة2-22( من نسخة السليانية.
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علوم الدين للغزايل(1).

- أحكام النساء(2).

- التحقي�ق يف أحادي�ث التعلي�ق(3). وهسو يف أحاديث 

األحكام.

وَذَكسَر األحاديسث الواهيسة واملوضوعسة يف الصيسام يف 

كتابيه:

- العلل املتناهية يف األحاديث الواهية(4).

- املوضوعات من األحاديث املرفوعات(5).

)1( انظسر فيسه كتاب أرسار الصوم ومهاتسه )181/1-196(، وقد أورد 
األحكام فيه عىل مذهب اإلمام أمحد.

)2( انظسر فيسه البابسني الرابع والثالثسني واخلامس والثالثسني ص)231-
.)238

)3( طبع ومعه »تنقيح التحقيق للذهبي« انظر )451-273/5(.
)4( انظر فيه )563-529/2(.
)5( انظر فيه )581-543/2(.
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شهادة ابن جبري

يف شسهر صفر من سنة 580هس وصل الرحالة األندليس 

بغسداد، يف  ابسن جبري)539-614هسس( إىل مدينسة  الشسهري 

عهسد اخلليفة العبسايس النارص لدين اهلل، وقسد حرض جمالس 

ابسن اجلسوزي، وُدهش ملا يسرى، ووصفها وصفسًا عجيبًا، يف 

رحلته املسساة »تذكرة باألخبار عن اتفاقات األس�فار« ومن 

اجلميسل أن نسورد ما قالسه، لنأخذ تصورًا عن جمالس الشسيخ 

ابسن اجلوزي، وأثرها يف النفوس، ومن ثم نقرأ رسسالته هذه 

ونتخيلسه وهو يلقيهسا عىل اجلموع الغفسرية يف بغداد عاصمة 

الدنيا آنذاك. 

يق�ول اب�ن جب�ري: »ثسم شساهدنا صبيحسة يوم السسبت 

بعسده جملس الشسيخ الفقيه، اإلمام األوحد، مجسال الدين أيب 

الفضائسل ابسن عيل اجلوزي، بسإزاء داره عىل الشسط باجلانب 
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الرقسي ويف آخسره عىل اتصال من قصسور اخلليفة، وبمقربة 

من باب البصلية آخر أبواب اجلانب الرقي، وهو جيلس به 

كل يوم سبت، فشاهدنا جملس رجل ليس من عمرو والزيد، 

ويف جسوف الفرا كل الصيد، آية الزمسان، وقرة عني اإليان، 

رئيس احلنبليسة، واملخصوص يف العلوم بالرتب العلية، إمام 

اجلاعسة، وفارس حلبة هذه الصناعة، واملشسهود له بالسسبق 

الكريسم يف البالغسة والراعة، ومالك أِزّمسة الكالم يف النظم 

والنثسر، والغائص يف بحِر فكِرِه عسىل نفائس الدر، فأّما نظمه 

َفسَريضُّ الطبساع، مهياريُّ االنطباع، وأما نثره فيصدع بسسحر 

ل املثل بقس وسحبان. البيان، وُيعطِّ

ومن أهبر آياته، وأكر معجزاته، أنه يصعد املنر ويبتدئ 

الُقسّراُء بالقرآن، وعددهسم نيف عىل العريسن قارئًا، فينتزع 

االثنسان منهسم أو الثالثسة آية مسن القسراءة يتلوهنا عىل نسسٍق 

بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى عىل عددهم 
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آيسة ثانية، وال يزالسون يتناوبون آيات من سسور خمتلفات إىل 

ِقُد  أن يتكاملسوا قراءة، وقد أتوا بآيات مشستبهات، اليكاد امُلتَّ

اخلاطسر حيصلها عسددًا، أو يسسميها نسسقًا. فسإذا فرغوا أخذ 

هسذا اإلمام الغريب الشسأن يف إيسراد خطبته، َعِجساًل مبتِدرًا، 

وأفسرغ يف أصداف األسساع من ألفاظسه دررًا، وانتظم أوائل 

اآليسات املقسروءات يف أثناء خطبته فقرًا، وأتى هبا عىل نسسق 

سرًا. ثم أكمل اخلطبة عىل قافية  مًا وال مؤخِّ القسراءة هلا، المقدِّ

آخر آية منها. فلو أنَّ أبدَع َمْن يف جملسسه تكلَّف تسسميَة ماقرأ 

القسراء آية آية عىل الرتيب لعجز عسن ذلك، فكيف ينتظمها 

مرجتساًل، ويسورد اخلطبسة الغسراء هبسا عجساًل! ﴿ ٱ  ٻ  

ڇ   ڇ   ڇ   و﴿ڇ     ،)15 پ﴾)الطسور:  ٻ   ٻ   ٻ  

ث وال حرج عن البحر، وهيهات  ڍ﴾)النمسل: 16(، فحدِّ
ر! ليس اخُلْرُ عنه كاخَلَ

ثسم إنه أتى بعد أن فسرغ من خطبته برقائسق من الوعظ، 
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وآياٍت بيِّناٍت من الذكر، طارْت هلا القلوب اشستياقًا، وذابت 

هبسا األنفس احراقسًا، إىل أن عال الضجيج، وتردد بشسهقاته 

النشسيج، وأعلن التائبون بالصياح، وتسساقطوا عليه تساقَط 

الَفسراش عسىل املصبساح، كلٌّ ُيلقسي ناصيتسه بيسده فيجزهسا، 

ويمسسح عىل رأسسه داعيًا له، ومنهم َمْن ُيغشى عليه، فريفع 

يف األذرع إليه، فشساهدنا ْهسواًل يمأل النفسوس إِنابًة وندامة، 

ُرهسا هسوَل يسوم القيامسة، فلسو مل تركسب َثَبسَج البحسر،  ويذكِّ

وتعتِسسْف مفازات القفر، إال ملشاهدة جملس ِمْن جمالس هذا 

الرجسل، لكانت الصفقة الرابحة والوجهة املفلحة الناجحة، 

واحلمسد هلل عسىل َأْن َمسنَّ بلقاء َمْن تشسهد اجلساداُت بفضله، 

ويضيق الوجوُد عن مثله.

ويف أثنساء جملسسه ذلسك يبتسدرون املسسائل، وتطسري إليه 

الرقاع، فيجاوب أرسَع ِمْن طرفة عني.
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وربسا كان أكثر جملسسه الرائسق ِمْن نتائج تلك املسسائل، 

والفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء، ال إله سواه.

ثم شاهدنا جملسًا ثانيًا له، بكرة يوم اخلميس احلادي عر 

لصفر، بباب بدر يف سساحة قصسور اخلليفة، ومناظره مرفة 

عليسه. وهذا املوضع املذكسور هو ِمْن حسرم اخلليفة، وُخصَّ 

بالوصول إليه والتكلم فيه ليسسمعه ِمسْن تلك املناظر اخلليفُة 

ووالدُتُه وَمْن حرض من احلرم. ويفتح الباب للعامة فيدخلون 

ذلك املوضع، وقد بسط باحل�. و جلوسه هبذا املوضع كل 

ْرنا ملشاهدته هبذا املجلس املذكور، وقعدنا إىل  يوم مخيس. فبكَّ

م، فصِعَد املنر، وأرخى طيلسسانه  أن وصسل هذا احلر املتكلِّ

عن رأسه تواضعًا حلرمة املكان، وقد تسطر القراء أمامه عىل 

قوا ما  كرايس موضوعة، فابتدروا القراءة عىل الرتيب، وشوَّ

شاؤوا، وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون بإرسال الدموع. 
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فلا فرغوا من القراءة، وقد أحصينا هلم تسسع آيات من سور 

خمتلفات، صدع بخطبته الزهراء الغراء، وأتى بأوائل اآليات 

يف أثنائها منتظات، ومشسى اخلطبة عىل فقرة آخر آية منها يف 

الرتيب إىل أن أكملها، وكانت اآلية ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ  
سن  چ  چ ﴾)غافسر: 61(، فتادى عىل هذا السسني(1)، وحسَّ
أي حتسسني، فكان يومسه يف ذلك أعجب ِمْن أمسسه، ثم أخذ 

يف الثناء عىل اخلليفة والدعاء له ولوالدته، وكّنى عنها بالسر 

األرشف، واجلناب األرأف.

ثم سسلك سسبيله يف الوعسظ، كل ذلسك بدهيسة الروّية؛ 

وَيِصسُل كالمسه يف ذلك باآليسات املقروءات عىل النسسق مرة 

أخرى. فأرسلت وابَلها العيون، وأبدت النفوُس رسَّ شوقها 

)1( أي حرف السني.
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املكنسون، وتطارَح الناُس عليسه بذنوهبم معرفسني، وبالتوبة 

معلنني، وطاشست األلباُب والعقوُل، وكثر الولُه والذهوُل، 

وصارت النفوس المتلك حتصياًل، وال متيِّز معقواًل، والجتد 

للصر سبياًل.

ثسم يف أثنساء جملسسه ُيْنِشسُد بأشسعاٍر ِمن النسسيب مرحة 

التشسويق، بديعسة الرقيسق، تشسعل القلسوب وجسدًا، ويعود 

موضعها النسسيبي زهدًا. وكان آخر ما أنشده من ذلك، وقد 

أخسذ املجلسسُس مأخَذُه مسن االحسرام(1)، وأصابست املقاتَل 

سهاُم ذلك الكالم:

أي�ن ف�ؤادي أذاب�ه الوج��ُد      وأي�ن قلبي فام صح�ا بع�ُد

يا سعد زدين جوى بذكرهم       باهلل قل يل ُفِدْيَت ي�اسع�ُد

دها واالنفعاُل قد أثَّر فيه، واملدامع تكاد متنُع  ومل يزل يردِّ

)1( كذا يف األصل، ولعل الصواب: االحتدام.
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خسروَج الكالم ِمْن فيه، إىل أن خاف اإلفحام، فابتدر القيام، 

ونزل عن املنر دِهَشًا َعِجاًل، وقد أطار القلوَب وجاًل، وترك 

النساس عىل أحسرَّ من اجلمر، يشسيعونه باملدامع احُلْمسر، َفِمْن 

ٍر يف الراب. فيا له ِمْن مشهد ما  ُمْعِلٍن باالنتحاب، وِمْن متعفِّ

أهوَل مرآه، وما أسسعد َمْن رآه! نفعنا اهلل بركته، وجعلنا ممن 

فاز به بنصيب من رمحته، بمنِّه وفضله.

ويف أول جملسه أنشد قصيدًا نرّي القبس، عراقي النََّفس، 

يف اخلليفة، أّوله:

يف شغ�ٍل من ال�غ�راِم ش�اغ�ِل

مَ�ْن هاَج�ُه الربُق بسفِح عاق�ِل

يقول فيه عند ذكر اخلليفة:

ي�اكلم�اِت اهلل ك�وين ع�وذًة

 ِم�َن الع�ي�ون لإلم�اِم الكام�ِل
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ففسرغ مسن إنشساده وقد هسزَّ املجلسس طربًا، ثسم أخذ يف 

شأنه، ومتادى يف إيراد سحر بيانه، وما كنَّا نحسب أنَّ متكلًا 

يف الدنيسا ُيعطسى من ملكسة النفوس والتالعب هبسا ما ُأعطي 

هذا الرجل، فسسبحان َمْن خيّص بالكال َمْن يشاء ِمْن عباده، 

ال إله غريه.

وشساهدنا بعد ذلك جمالَس لسسواه من وعاظ بغداد ممن 

نستغرب شأنه، باإلضافة إىل ماعهدناه من متكلِّمي الغرب. 

فهسا اهلل، جمالس َمْن قد  وكنَّا قد شساهدنا بمكسة واملدينة، رشَّ

ذكرنساه يف هسذا التقييد، فصغسرت - باإلضافسة ملجلس هذا 

الرجسل الفذِّ - يف نفوسسنا قدرًا، ومل نسستطب هلا ذكرًا، وأين 

تقعان مما أريد، وشتان بني اليزيدين، وهيهات! الفتيان كثري، 

واملثسل بالك يسسري! ونزلنسا بعسده بمجلس يطيب سساعه، 

ويروق استطالعه.
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وحرضنا له جملسًا ثالثًا، يوم السبت الثالث عر لصفر، 

باملوضسع املذكور بسإزاء داره عىل الشسط الرقسي، فأخذت 

د  معجزاتسه البيانية مأخذها، فشساهدنا ِمْن أمسره عجبًا، صعَّ

بوعظه أنفاس احلارضين سسحبًا، وأسسال من أدمعهم واباًل 

د يف آخر جملسسه أبياتًا من النسيب شوقًا  سسكبًا، ثم جعل يردِّ

زهديسًا وطربًا، إىل أن غلبته الرقسة فوثب من أعىل منره واهلًا 

مكتئبًا، وغادر الكل متندمًا عىل نفسسه منتحبًا، هلفان ينادي: 

ياحرتسا واحربا، واملنادون يسدورون بنحيبهم دور الرحى، 

وكلٌّ منهم بعُد ِمْن سكرته ما صحا، فسبحان َمْن خلقه عرة 

ألويل األلبساب، وجعلسه لتوبة عباده أقوى األسسباب، ال إله 

سواه«(1).

)1( رحلة ابن جبري ص) 200-196(.
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النماذج اخلطية
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الصفحة األولى من األصل 
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الصفحة األخيرة من األصل
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الصفحة األولى من » ر «
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الصفحة األخيرة من » ر «  
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صفحة العنوان من نسخة األسكوريال
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الصفحة الوحيدة الواصلة من نسخة األسكوريال 
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وداع رمضان

لإلمام أبي الفرج بن اجلوزي البغدادي

)508 - 597هـ(

النص احملقق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمـة

احلمد هلل املعروف بدليله، اهلادي إىل سبيله، الصادق يف 

قيله، املشكور عىل كثري اإلنعام وقليله.

السذي تسسبُِّحُه األصسواُت إذا عّجسْت، والسسحائُب إذا 

، والقلوب إذا صرت  سستْ ثّجْت، واملياه إذا سسكنت أو ارجتَّ

ْت. عىل الباليا أو ضجَّ

رافع الساء وبانيها، وساطح األرض وداحيها، ومثبتها 

باألطواد يف نواحيها، العامل با حيُدُث يف أقاصيها وأدانيها.

﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  
ڤ  ڤڤ  ﴾ )احلديد:4(.

أمحُدُه عىل فضله الشامل، وأشكُرُه عىل إحسانه الكامل، 

وُأؤمُن به إياَن خملٍص ُمَعاِمل، وأعرُف له بِنَِعٍم ال ُأحصيها.
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وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، شهادًة ظهر 
نُورهسا والح، وغدا برهاهُنا وراح، وأرشق ُهداها يف السساء 

والصباح، واكتسب قائُلها رشفًا وتيهًا.
وأشسهد أنَّ سسيدنا حممدًا عبُدُه ورسسوُلُه، أرسله واحلقُّ 
داثسر، وَقَدُم الصواب عاثر، واحلسقُّ مندرٌس والباطُل ظاهر، 
َفَقَمَع الباطسَل باحلق الظاهر، وَنَسسَخ(1) ظلات اجلهالة بنور 
العلسم الزاهر، صىلَّ اهلُل عليه وعسىل آله ]وأصحابه[(2) صالًة 

يمتدُّ عىل مّر الزمان تواليها.
وعىل صاحبسه يف الضيق، أيب بكر الصديق، الصابِر عىل 

ة، القائم يف مقام  الشدة(3)، والثابِت عىل الباليا بنفس مستِعدَّ

ة، املخصوص بفضيلة الغار فمن ذا  دَّ الوحدة وحده يوم السرِّ

ُيدانيها؟

)1( يف األصل فنسخ.
)2( من »ر«.

)3( هنا تنقطع نسخة األسكوريال.
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وعىل الفاروق عمر بن اخلطاب، املنفرد يف شّدته من بني 

ق يوم بدر إلصابة الصواب، املتكلم بلسان  األصحاب، املوفَّ

الَغرْية حتى رُضب احلجاب، الذي شاد أركان السنن بعدله، 

وعّمر مبانيها.

وعسىل عثسان ]بسن عفسان[(1) شسهيد السدار، القائسم يف 

األسسحار، الصائسم يف النهسار، املخلسص يف األذكار، جامع 

سور القرآن وحاوهيا.

وعسىل عيل بن أيب طالب ذي العلسم والزهادة، احلريص 

ِلع  عىل طلب السسعادة، جامع العلم والعمل والشسهادة، املطَّ

عىل دقائق العلوم ومعانيها.

]وعىل أزواجه الطاهرات من العيوب[(2).

)1( من »ر«.

)2( من »ر«.
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وعىل التابعني هلم يف إخالص األعال وصفاء القلوب، 

ما ترددت الشمس بني الطلوع والغروب، واسترت النجوم 

د ]وعّظم[(1). وبدا بادهيا، ورّشف وكّرم، وجمَّ

)1( من »ر«.
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الوصيـة

 عباد اهلل:

تدّبروا القرآَن املجيد، فقد دّلكم عىل األمر الرشيد.

وَأحرِضوا قلوَبكم لَِفْهِم الوعد والوعيد.

والزموا طاعة ربكم فهذا شأن العبيد.

واحذروا غضبه فَلَكْم َقَصَم من جباٍر عنيد.

ے      ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ    ۀ    ﴿
﴾)السروج:  ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

.(1))16-12

أين َمْن بنى وشاد وطّول.

وتأّمر عىل الناس وساد يف األول.

)1( بنى املؤلف هذه الوصية عىل آيات من سورة )ق( وهي تنتهي بحرف 
الدال، وكل مقطع من املقاطع اآلتية يوافق لفظًة من ألفاظ اآلية التي 

خيتم هبا، فانظر واستمتع وانتفع.
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وظن جهاًل منه أنه ال يتحول.

هيهاَت عاد الزماُن عليهم سالبًا ما خّول.

فُسقوا كأسًا من املوت عىل إهالكهم عّول.

﴿ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی﴾)ق :15(.

فيا َمْن ]قد[(1) أنذره يومه وأمُسه.

وحادثه بالِعر(2) قمره وشمُسه.

واسُتِلَب منه ولده وأخوه وِعْرُسه.

سرًا وقد دنا حبُسه. وهو يسعى إىل اخلطايا(3) مشمِّ

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  

ٺ  ٺ﴾)ق:16(.

أما علمَت أنك مسؤول الزمان.

)1( من »ر«.
)2( يف »ر«: بالغري.

)3( يف األصل: اخلطأ.
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مشهوٌد عليك يوم تنطق األركان.

معلوٌم ما قّدمَت يف زمن اإلمكان(1).

حماَسٌب عىل خطوات القدم وكلات اللسان.

﴿ٺ  ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ﴾)ق:17(.

ويا َمْن يرى العر بعينيه.

ويسمُع املواعظ بأذنيه.

والنذيُر قد وصل إليه.

وكلاته تلقى(2) عليه.

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾)ق:18(.

كأنك باملوت وقد اختطفك اختطاَف الرق.

ومل تقدر عىل دفعه عنك بملك الغرب والرق.

وندمَت عىل تفريطك بعد اتساع اخَلْرق.

)1( يف »ر«: حمفوظ عليك ما فعلت يف زمان اإلمكان.
)2( أي كلات النذير. ويف »ر«: حتىص. وهو أنسب للسياق.
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وتأسفَت عىل ترك األوىل، واألخرى ]أحق[(1).

﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ )ق:19(.

ثم ترحلَت عن القصور إىل القبور.

عىل رحائل العيدان والظهور(2).

وبقيَت وحيدًا عىل مر العصور.

كاألسري املأسور(3).

﴿ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ﴾)ق:20(.

فحينئٍذ أعاد األجسام َمْن صنعها.

وضمَّ شتاهتا بقدرته ومجعها.

ونادى بنفخة الصور فأسمعها.

﴿ڎ  ڎ     ڈ    ڈ  ژ  ژ﴾)ق:21(.

)1( من »ر«.
)2( يف »ر«: عىل رحائل الفتور والقصور.

)3( يف »ر«: املحصور.
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فيهرب منك األُخ(1) وينسى إخاَءك.

 وُيعِرض عنك الصديُق ويرفض والَءك.

 ويتجافاك احلبيُب املعارُش صباَحك ومساَءك.

وتلقى من اهلول كلَّ ما أزعجك وساَءك.

فتنسى أوالَدك وتنسى نساَءك.

ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ﴿

ڳ  ﴾ )ق:22(.

وجتري دموع األسف واباًل ورذاذًا.

وتنقطع األكباُد من احلرات أفالذًا.

وهيبُّ هليُب النار عىل الكفار فيجعلهم ُجذاذًا.

وال جيُد العايص ملجًأ وال مالذًا(2).

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾)ق:23(.

. )1( يف األصل: اآلخر. ويف »ر«: الولد. والصواب ما أثبتُّ
)2( يف »ر«: معاذًا.
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فُيجازى العبد بفعله وال ُيْظَلم.

ويتحّر العايص عىل ما َجنى ويتنّدم.

وتسسيل الدموُع عىل األجفان كأهنا َجسَرْت عن َعْنَدم(1) 

أو َعْن دم.

م. ويأمر املوىل بأخذ العصاة ويتقدَّ

﴿ڻ  ڻ    ڻ  ۀ ۀ   ہ﴾)ق:24(.

ُم(2) الزبانية إىل الكفار وتتبادر. فتقدَّ

وتسوقهم سوقًا عنيفًا ]والدمع يتحادر[(3).

وتثب الناُر وثوَب الليث إذا غضب وشاجر.

 فيذلُّ عند زفريها كلُّ َمْن عزَّ وفاَخر.

﴿ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ      ۇ﴾)ق:25(.

)1( العندم: شجر أمحر. وقيل غري ذلك. انظر: لسان العرب)299/10(.
)2( يف »ر«: فتقوم.

)3( من »ر«.
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وُينصب ال�اط يف أصعب األماكن.

وتنزعج لوضع امليزان القلوُب السواكن.

ويقع اخلصام بني البائع واملبتاع يف أعجب املساكن.

﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾)ق:26(.

(1) تعاىل قد أزلُت املَْطل واليّل(2). فيقول الربُّ

وفصُل هذا األمر كله إيّل.

وانتصاُف املظلوم من الظامل عيّل.

﴿ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ﴾)ق:27(. 

أما أنذرُتكم فيا مىض من األيام.

أما حّذرُتكم عواقَب املعايص واآلثام.

أما أمرُتكم بتجنب أْجَرام اإلجرام(3).

)1( يف »ر«: احلق.
)2( اليل هو املطل والدفع. انظر: الزاهر ص)329(.

)3( األجرام مجع جرم، وهو اجلسسد كا يف القاموس ص)1405(. ولعل 
املؤلف يريد اجلنايات املجسدة بالشهوات واملخالفات.
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أما وعدُتكم هبذا اليوم يف سالف األيام.

﴿وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ﴾)ق:28(.

فيا هلذا ]اهلول[ املهول(1).

الذي حَياُر فيه العاقُل واجلهول.

وَتْشَخُص(2) األبصاُر وَتْذَهُل العقول.

﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی﴾)ق:29(.

فسذاك يوم ثبسور املنافقسني، ورسور املوافقني، وسسالمة 

الصادقني، وفوز السابقني، والنار قد انطبقت عىل الفاسقني، 

﴿حئ   مئ  ىئ  يئ  جب﴾)ق:30(.

فيا َعْثرَة  العاصني لقد َصُعَب تالفيها.

ويا خريَة املخلصني لقد تكامل صافيها.

)1( من »ر«، وفيه : اهلول و. ومل أر داعيًا للواو.
)2( يف »ر«: ترق.
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إذ(1) ُأدخلوا جنة أرشق ظاهرها واستنار خافيها.

﴿ حس  خس  مس  حص  مص  جض﴾)ق:35(.

فانظسروا - عبساَد اهلل - فسرق مسا بني الفريقسني بحضور 

قلب.

واستلبوا زماَن الصحة بفعل اخلري أّيا سلب.

فاللذاُت تفنى ويبقى العاُر والثلب.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ﴿

ڤ﴾)ق:36(.

)1( يف »ر«: إذا.
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 الـوداع
عباَد اهلل:

إنَّ شهر رمضان قد ان�م وانمحق(1).

وتشّتت نظاُمه بعد أن كان اَتسق.

]فكأنكم به قد رحل وانطلق[(2).

يشهد ملن أطاع وعىل َمْن َفَسق.

فأين احلزُن لفراقه وأين القلق؟(3).

*    *    *

ما كان أرشَف زمانه بني صوٍم وسهر.

وما كان أصفى أحواله من آفات الكدر(4).

)1( يف »ر«: واحمق.
)2( من »ر«.

)3( يف »ر«: فأيسن احلسزن لرحيله وأين احلرق؟ وجاء بعدها: وقد أخركم 
وشيكه بانطالقه، فأين الفراق لفراقه، وأين القلوب!!.

)4( يف »ر«: من اآلفات والكدر.
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َحر. وما كان أطيَب املناجاة فيه بني وسط الليل والسَّ

َور. وما كان أرق القلوب عند اشتغاهلا باآليات والسُّ

 وما كان أضوأ آللَِئه يف لياليه جوَف الغسق! 

*    *    *

فيا ليت شعري من الذي قام بواجباته وُسَننِه.

ومن الذي ختلص من آفات الصوم وِفتنِه.

ومن الذي اجتهد يف عارة َزَمنه.

 ومن الذي أخلص يف رّسه وَعَلنه.

ومن الذي قرع فيه باب التوبة وطرق؟

*    *    *

فيا أهيا املقبول هنيئًا لك بثوابه )تثوي به((1).

نك الرب من عقابه. وبراك إذا أمَّ

وطوبى لك حيث استخلصك لِبابِه.

)1( ليست يف »ر«.
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وفخرًا لك حيث َشَغلك بكتابه.

فاجتهد يف بقية شهرك هذا قبل ذهابه.

ر له وال اتفق. ل لقاء مثله ما ُقدِّ فرّب مؤمِّ

*    *    *

ويا أهيا املطرود يف شهر السعادة.

خيبًة لك إذا سبقك السادة.

ونجا املجتهدون وأنت أسري الوسادة.

وانسلَخ هذا الشهر عنك وما انسلخَت عن قبيح العادة.

فَك عىل الفوات وأين احُلَرق؟ فأين تلَهُ

*    *    *

فيا إخواين:

قد دنا رحيل هذا الشهر وحان.
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ل لقاَء ِمْثِلِه خانه(1) اإلمكان. فُربَّ ُمؤمِّ

عوه باألسف واألحزان. فودِّ

واندبوا عليه بأْلُسن األسى واألشجان.

السسالم عليك يسا شسهر رمضان سسالَم حُمِسبٍّ أودى به 

القلق.

*    *    *

السالم عليك يا شهَر ضياء املساجد.

السالم عليك يا شهَر الذكر واملحامد.

السالم عليك يا شهَر زرع احلاصد.

السالم عليك يا شهَر املتعبد الزاهد.

السالم عليك من قلٍب لفراقك فاقد.

السالم عليك من عنٍي لفراقك يف أرق.

*    *    *

)1( يف »ر«: فاته.
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السالم عليك يا شهَر املصابيح.

السالم عليك يا شهَر الراويح.

السالم عليك يا شهَر املتجر الربيح.

السالم عليك يا شهَر الغفران ال�يح.

السالم عليك يا شهَر التَّّري من كل فعل قبيح.

ويا أسفا عىل ما اجتمع فيك من اخلريات واّتسق.

*    *    *

فيا ليت شعري هل تعود أّياُمك علينا أم ال تعود.

ويا ليتنا علمنا َمن املقبول مّنا وَمن املطرود.

]ويا ليتنا حتّققنا ما تشهد به علينا يوَم الورود[)1(.

مك يا شهَر السعود. ويا أسفا لت�ُّ

ويا حزنًا عىل صفاء القلوب وإخالص السجود.

)1( من »ر«.
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ٍع بتوديعك نطق. السالم عليك ِمْن مودِّ

*    *    *

فرحم اهلل امرءًا بادر خالصه يف باقي ساعاته.

والتفت إىل وقته واجتهد يف مراعاته.

واستعدَّ لسفره بإخالص طاعاته.

واعتذَر يف بقية ]شهره من[)1( سالف إضاعاته.

واعتر بَمْن أّمل أن يرى مثل شهره هذا قبل وفاته.

َمْت)2( ناُر أجله يف ُعود أمله فاحرق. فترضَّ

*    *    *

أين َمْن كان معكم يف العام املايض.

أما قصدته سهاُم املنون القوايض.

فخال يف حلده بأعاله املوايض.

)1( من »ر«.
)2( يف النسختني: فت�مت.
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وكان زاده من مجيع ماله احلنوط واخِلَرق؟

*    *    *

رحل واهلل عن أوطانه وظعن.

وُأزِعَج عن أهله والوطن.

وبقي يف حلده أسرَي احَلَزن.

َع وما َخَزن. وما نفعه ما مَجَ

ومتنى أن ُيعاد ليزداد من الزاد ولن.

ولقد هتف به هاتُف اإلنذار فا فطن.

وأصّمه اهلوى عن ناصٍح قد نطق(1).

*    *    *

ْظ أهيا الغافُل وانظْر بني يديك. فتيقَّ

واحذر أن يشهَد شهُر رمضان باملعايص عليك.

)1( يف »ر«: صدق.
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وتزود لرحيلك وانصب األخرى بني عينيك.

واستعدَّ للمنايا قبل أن متد أيدهيا إليك.

قبل أن ُيوثق األسري وَيشتد الزفري وجيري العرق.

*    *    *

اللهم صلِّ وسّلم عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد.

واجرب كرسنا(1) عىل فراق شهرنا ]هذا[(2) بغفرانك.

وُجد علينا بأوىف احلظوظ من رضوانك.

وارزقنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني عصيانك.

واجعل لنا نصيبًا من جودك وامتنانك.

وال تقطعنا ما عّودتنا من جزيل إحسانك. 

اللهم صلِّ وسّلم عىل سيدنا حممد وعىل آل حممد.

قنا اللهم للصاحلات قبل املامت. ووفِّ

)1( يف »ر«: انكسارنا.
)2( من »ر«.
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وأرشدنا إىل استدراك اهلفوات قبل الفوات.

ة للوفاة قبل املوافاة. وأهلمنا أخذ العدَّ

ونّجنا يوم العبور عىل الرصاط حني تنسكب العربات.

وارمحنا إذا رحلنا عن أهل احلياة إىل أهل املامت.

ونازلتنا يف أحلادنا طوارُق امللاّمت.

واعتورتنا عجائُب الصفات يف الِكَفات(1).

لوات. الت عىل مرفوع الصَّ وأجزل لنا جزيل الصِّ

وأثبنا بقبول صومنا عن اللذات.

وال ختذلنا يوم انتقاص(2) الذوات.

إذا نادى بني األعضاء منادي الشتات.

واستجب منا صالَح الدعوات.

، وجُتمع. واألرض  )1( الِكفسات: املوضسع يكفت فيه السيء، أي: ُيَضسمُّ
ِكفات لنا. القاموس ص)203(.

)2( يف »ر«: تقارص.
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وامُح عنا ِخْطَء اخلطوات إىل اخلطيئات.

وهب لنا يف الدنيا لذة املناجاة، ويف اآلخرة رسور النجاة.

غنا ما مل تبلغه آمالنا من اخلريات. وبلِّ

إذا نادى املنادي يف(1) الفريقني فقطع طمَع أهل الزالت.

ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ  

ى  ائ﴾)اجلاثية:21(.
اللهم اجعل معتمَدنا عليك، وحوائجنا إليك، ووقوفنا 

عنا لديك، وشكوانا إليك. بني يديك، وترضُّ

 الله�م طّه�ر قلوبنا م�ن األدناس، وأعذنا م�ن رش اجِلنة 

والناس، وأهلمنا ع�امرَة األرماس، وارمحنا ]فأنت خلقتنا[(2) 

إذا أذقتنا مرارَة الكاس.

)1( يف »ر«: بني.
)2( من »ر«.
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الله�م أصلحنا وأصلح ]لن�ا[(1) س�الطيننا، وادفع عنا 

شياطيننا.

واغفر برمحتك ذنوبنا، ونّور بفضلك قلوبنا.

وأرخص أس�عارنا، وأغزر أمطارنا، ووّل علينا خيارنا، 

وارصف عنا رشارنا.

واقِض بفضلك ديوننا، وامجع عىل اهلدى شؤوننا.

وارحْم أمواتنا، واسمع أصواتنا، ووسع أرزاقنا، وطّهر 

أخالقنا.

وال تدع لنا ذنبًا إال غفرَته، وال دينًا إال قضيَته.

وال ميتًا إال رمحَته، وال مّهًا إال فرجَته.

وال بالء إال كشفَته، وال عيبًا إال سرتَته.

وال سائاًل إال أعطيَته، وال طالبًا إال أفدَته.

)1( من »ر«.
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وال عاملًا إال عصمَته، وال حاسدًا إال دحرَته.

وال غائبًا إال رددَته، وال مريضًا إال شفيَته.

وال حمتاجًا إال كفيَته، وال داعيًا إال أجبَته.

وال جاهاًل إال هديَته، وال جماهدًا إال نرصَته.

وال عدوًا إال حرصَته(1)، وال طريقًا إال أّمنَته.

وال جمتهدًا يف اخلري إال أعنته، وال ظاملًا إال رّديَته.

وال عاصيًا إال أصلحَته، وال طائعًا إال ثّبتَّه.

وال غافاًل إال نّبهته.

الله�م واخصص بربك�ة دعائن�ا الوالدي�ن واملولودين، 

واحلارضين والغائبني.

وم�ا س�ألناك ِمْن خ�ري فأعطنا، وم�ا مل نس�ألك فابتدئنا، 

وم�ا قرصت عنه أعاملن�ا وآمالنا من اخل�ريات فبّلغنا برمحتك 

)1( يف »ر«: خذلته.
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يا أرحم الرامحني.

مئ   یحئ  ی  ی  ی  ىئ  ﴿ىئ 

ىئجب  حب  خب  مب﴾)الصافات:182-180(.

وصىّل اهلل عىل سيدنا حممدوآله وصحبه أمجعني.

*        *        *
*         *

*
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املصادر

أ- مؤلفات ابن اجلوزي:

- أحكام النساء، حتقيق: عيل بن حممد يوسف املحمدي، املكتبة 

الع�ية، بريوت، ط1)1401هس-1981م(.

-إخبار أهل الرسسوخ يف الفقه والتحديث بمقدار املنسسوخ من 

احلديسث، حتقيق: عيل رضا عبسد اهلل عيل رضسا، دار املأمون للراث، 

دمشق، ط1)1412هس-1992م(.

- إعالم العامل بعد رسسوخه بحقائق ناسخ احلديث ومنسوخه، 

حتقيسق: أمحسد بن  عبد اهلل العساري الزهراين، دار ابسن حزم، بريوت، 

ط1)1423هس-2002م(.

- بسستان الواعظني ورياض السسامعني، راجعه السيد اجلمييل، 

دار الكتاب العريب، بريوت )1414هس -1994م(.

- التبس�ة، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، عيسسى البايب احللبي 

ورشكاه، ط1)1390هس-1970م(.
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- التحقيق ومعه »تنقيح التحقيق للذهبي«، حتقيق: عبد املعطي 

أمسني قلعجي، دار الوعي العريب، حلب - القاهرة، ط1)1419هس-

1998م(.

- احلدائسق، حتقيسق: مصطفسى السسبكي، دار الكتسب العلمية، 

بريوت، ط1)1408هس-1988م(.

- درء اللسوم والضيسم يف صسوم يسوم الغيسم، حتقيسق: جاسسم 

ابسن سسليان الفهيسد السدورسي، دار البشسائر اإلسسالمية، بسريوت، 

ط1)1415هس-1994م(.

- زاد املسسري يف علسم التفسسري، املكتسب اإلسسالمي، بسريوت، 

ط4)1407هس-1987م(.

م له وضبطه: خليل  - العلل املتناهيسة يف األحاديث الواهية، قدَّ

امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1)1403هس-1983م(.

- غريب احلديث، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1)1405هس-1985م(.
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- اللطائسف )كذا والصواب: اللطف، أّمسا اللطائف فهو كتاب 

آخر(، حتقيق: طارق السسعود، دار اهلجرة، بريوت، ط2)1410هس-

1990م(.

- مرافسق املوافق)كذا والصواب: موافق املرافق(، حتقيق: عالء 

إبراهيم األزهري، دار الكتب العلمية، ط1)1424هس-2002م(.

- مشسيخة ابسن اجلسوزي، حتقيسق: حممسد حمفسوظ، دار الغسرب 

اإلسالمي، أثينا، ط2)1400هس-1980م(.

- املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ )ضمن 

أربعة كتب يف الناسخ واملنسوخ(، حتقيق: حاتم صالح الضامن، عامل 

الكتب، بريوت، ط1)1409هس-1989م(.

- املنتظسم يف تاريسخ امللسوك واألمسم، حتقيق: حممسد ومصطفى 

ابني عبسد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1)1412هس-

1992م(.

- منهساج القاصديسن وُمفيسد الصادقسني، حتقيسق: كامسل حممد 

اخلراط، دار التوفيق، دمشق، ط1)1431هس-2010م(.
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- املوضوعسات من األحاديسث املرفوعات، حتقيسق: نور الدين 

ابن شسكري بوياجيالر، أضواء السسلف، الرياض، ط1)1418هس-

1997م(.

- نواسسخ القسرآن، حتقيسق: حممسد أرشف عسيل امللبساري، نسر 

اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط1)1404هس-1984م(.

ور يف فضائل األيام والشسهور. نسخة خمطوطة مصورة عن  - النُّ

نسخة نافذ باشسا يف املكتبة السليانية يف اسطنبول، ونسخة جسربتي 

يف إيرلندا.

- الياقوتسة، حتقيسق: أمحسد عبد التسواب عسوض، دار الفضيلة، 

القاهرة)1415هس-1994م(.
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ب - املؤلفات األخرى:

- تاريخ األدب العريب لروكلان)ت:1375هس(، اهليئة امل�ية 

العامة للكتاب)1995م(.

سري إلبراهيسم بسن عبسد اهلل اهلمسداين احلموي  - التاريسخ املظفَّ

املعسروف بابسن أيب الدم)ت:642هسس(، نسسخة خمطوطسة مصورة يف 

مركز مجعة املاجد عن نسخة خدابخش يف اهلند.

- الذيل عىل طبقات احلنابلة البن رجب)ت:795هس(، تصوير 

دار املعرفة، بريوت.

- رحلة ابن ُجبري)ت:614هس(، دار صادر، بريوت.

- السروض الباسسم البن الوزيسر )ت: 840هسس(، حتقيق: حممد 

عيل العمران، دار عامل الفوائد، مكة.

اهلسروي  لألزهسري  الشسافعي  ألفساظ  غريسب  يف  الزاهسر   -

)ت:370هسس(، حتقيسق: عبسد املنعسم طوعسي بشسّنايت، دار البشسائر 

اإلسالمية، بريوت، ط1)1419هس - 1998م(.
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- سري أعالم النبالء للذهبي)ت:748هس(، حتقيق: جمموعة من 

املحققني، مؤسسة الرسالة، بريوت.

الكتساين  احلسي  لعبسد  واألثبسات  الفهسارس  فهسرس   -

)ت:1382هسس(، بعنايسة: إحسسان عبساس، دار الغرب اإلسسالمي، 

بريوت، ط2)1402هس - 1982م(.

مؤسسسة  للفريوزآبادي)ت:817هسس(،  املحيسط  القامسوس   -

الرسالة، بريوت، ط5)1416هس - 1996م(.

- لسان العرب البن منظور)ت:711هس(، دار صادر، بريوت، 

ط4)2005م(.

- مؤلفات ابن اجلوزي لعبد احلميد الَعَلْوِجي )ت:1415هس(، 

مركسز املخطوطات والسراث والوثائق، الكويست، ط1)1412هس-

1992م(.

اجلسوزي  ابسن  لسسبط  األعيسان  تاريسخ  يف  الزمسان  مسرآة   -

)ت:654هس(، دائرة املعارف العثانية، اهلند)1371هس -1952م(.
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ــامية والعمل  ــرة الشــؤون اإلس ــن دائ ــدر للمحقق ع ص

اخلريي بدبي الكتب اآلتية:

ط2 )1428هسس- النب�ي ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم يف رمض�ان.   -1

2007م(، ط3 )1430هسس-2009م( ، وطبعة خاصة عن مراكز األمرية 

هيا بنت احلسني الثقافية اإلسالمية.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط1)1429هس-2008م(. 

�م يف تارخين�ا العلم�ي. ط1)1429هس- 3- أدب املتعل�م جت�اه املعلِّ

2008م(. 

4- اإلم�ام الق�رايف وجتربت�ه يف احلوار م�ع اآلخ�ر. ط1)1429هس-

2008م(.

5- توضيح قطر الندى للعالمة األس�تاذ الش�يخ عب�د الكريم الدبان 

التكريتي: عناية وتقديم. ط1)1429هس-2008م(.

6– التوقيع عن اهلل ورسوله.ط1)1430هس-2009م(.

7- موعظ�ة احلبي�ب وحتفة اخلطيب (من خط�ب النبي صىل اهلل عليه 
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وس�لم واخللفاء الراش�دين) للعالمة عيل القاري (ت: 1014ه�): دراسة 

وحتقيق. ط1)1430هس-2009م(.

8- العناي�ة بط�الب العل�م عند عل�امء املس�لمني. ط1 )1430هس-

2009م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط1)1431هس-2010م(.

10- رعاية األرسة املسلمة لألبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ األمة. 

ط1)1431هس-2010م(.

11- رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة : دراسة وحتقيق. 

12- األزه�ار الفائح�ة يف رشح الفاحت�ة : دراسسة وحتقسيسق.

13- الك��الم عىل أول س�ورة الف���ت�ح :  دراسسة وحتقسيسق.

14- ميزان املَعْ�َدلة يف ش�أن الب�س��مل�ة :  دراسسة وحتقسيسق.

15- امل�عاين الدقي�ق�ة يف إدراك احلقي�ق�ة : دراسسة وحتقسيسق.

16- اليد الُبسطى يف تعيني الصالة الوسطى : دراسسة وحتقسيسق.

17- الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النِّعم الظاهرة والباطنة : دراسسة 

وحتقيق.
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ر يف قوله تع�اىل:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   18- املح��رَّ

ٺ ﴾ : دراسة وحتقيق.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخَلْلع واحَلْفد :  دراسة وحتقيق.

20- اإلشارات يف شواذِّ القراءات :  دراسة وحتقيق.

وهذه الرسائل العركلها  لإلمام جالل  الدين السيوطي)ت:911هس(، 

وقد صسدرت يف جملديسن، ط1 )1431هسس-2010م(، ط2)1432هس-

2011م(.

21- األخب�ار املروي�ة يف س�بب وض�ع العربي�ة للس�يوطي :  تقديم 

وحتقيق، ط1)1432هس-2011م(.

22- الثغور الباس�مة يف مناقب الس�يدة فاطمة للس�يوطي :  دراسسة 

وحتقيق، ط1)1432هس -2011م(.

23- وداع رمض�ان أليب الف�رج بن اجلوزي(ت:597ه��) :  حتقيق 

وتقديم، ط1)1432هس-2011م(.
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